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 עולם של ויישובו התורהלימוד
 שבמשנה( מקורות פי על חז"ל במחשבת)פרק

)א(
 כלל, בדרך דעתה על יעלה לא חז"ל של עולמם בהשקפת פרק ללמדהרוצה
 במשנה המצוי החומר על שיעורו אתלבנות

 ד11קא..
 הלכי ספר המשנה שהרי

 בתלמודים - אחרים במקורות לנו נבקש אגדה דברי ואילו היא,מובהק
 ורק אך מחשבתי נושא כל ללמד אפשר שאי הדבר, נכון ואמנםובמדרשים.

 והשקפה מחשבה דברי במשנה שישנם פי על אף שבמשנה, החומר פיעל
 ואף הצדקה- לדעתנו יש ואת ובכל בלבד. אבות במסכת -ולא מעטיםלא

 דברי על . בעיקרם הבנויים במחשבה, שיעורים פעם מדיצורך-ללמד
 מתאימים אגדה ודברי. מאמרים הבאת לפסול כוונה כל איו גט אטהמשנהל

 הנושא. השלמת לשם אחרים ממקורותאף
 לימוד ספר להיות המשנה היא שראיה כך, על המחבר עמד אחריבמקום
 רק בכלל. שבעל-פה התורה לעולם .וכניסה פתח לשמש כמוה ושאיועממי

 לידי להגיע הממוצע - המבוגר ואף - הצעיר בימינו יכול המשנהבאמצעות
 היסו- ההלכה מושגי הבנת ולידי העיקריים ההלכה שטחי של כלליתידיעה
 )כתנאי והפוסקים התלמוד לעולם הכנה לשמש יכולה היא רק 1דיים

 ספרי כל  מבין בלבה בה רק  11(. למטרה מהאימה פי'שיטה עלשילמווה
 למידה להגיי כלשהו סיכוי בימינו הלומדים לרוב יש שביל-פההתורה
 יכולה כולם, מבין היא, ור9 י והתמצאות היכרית של יסהית, יריצהשל

 בקביעות. הלומד בידי מצויהלהיות
 בו דשים שהכול  לסטר תהפוך  שהמשנה להיות איסוא צריכהשאיפתנו

 של  למקומם רומה מיום זו מבחינה לתפוס צריכה היא אצלה מצוייםוהכול
 מסיימת ידיעה בלי אשר רש"י-ספרים פירוש עם.  החומש ושלהתנ"ך

 היא זאת האם בכלל. יסודית יהודית השכלה תיתכן לא בהםובקיאות-מה
 לא האפשריות,  בררנים בכל המטנה, את  ל"נצל" שצריך ברורהמטרה,

 במבוא. לגולה, תורניים ותרבות לחינוך המחלקה בהוצאת פאה, במסכת שיעורים1
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 ללימודי- גם אלא כלבז, שלימים ענחנים ושל שלימות מסכתות שלללימוד
 התורה של הלימור להשלמת ישראל, תולדות כגון אחרים, למקצועותלוואי

 שבמשנה ההומר וכדומה. חגים על תכניות של בלתי-נפרד וכחלקשבכהת,
 יכול מאידך י בהם העמקה לידי ולהביא אלה לימודים בהרבה להעשיריכול
 במשנה, לדפדף הלומד את להרגיל אחרים במקצועות המשנה של זהשילוב
 בתוכנה. שליטה של רבה למידה הזמו במשך ולהגיע נוסף עניין בהלמצוא
 יש המשנה של יתרונותיה כל אף על כי בעינינו! קל זה דבר יהאואל

 והחד- ה"יובש" ביניהם ורציניים-בולטים גדולים קשיים אףבלימודה
 המשנה את לחבב הדרכים בכל לאחוז עלינו כן ועל ! - החומר שלגווניות
 ולגלות אפשרית הזדמנות בכל  המשנה אל ללכת אנו חייבים הלומד.על

עצמם. השיטתיי" ההלכות לקבצי מחוץ אף שונים, מעניינים עניינים בה שישללומה
 המשנה תתפוס ישראל מחשבת בלימוד שאף מאוד, שרצוי יוצא האמורמן
 הם מעטים ולא וניכר. חשוב מקום לפחות בראש, מקום ל" ואם מקומה,את

 רק נזכיר במשנה. וחשוב רב חומר עליהם שנמצא המחשבתייםהנושאים
 כבוד ומחלוקת, שלום וכפרה, תשובה ועונש, שכר התפילה, : שבמעטמעט
 ועוד. ישראל עם מעלתהאדם,
 אלא המשנה פי על ישראל  מחשבת פרקי ללמד ר ש.אפש בלבד זו לאאך
 יל גולמם בהשקפת פר9 ללמר  בגשתנו בי ושת.  לררך  חשובים יתרונותשיש
 ממקורות ואגדות מאמרים ט ק ל התלמיד לפני נביא כרחנו בעלחי"ל,
 שרירותיות זה מסוג לקט בכל יש אחד מצד ? זאת נעשה וכיצד -שונים

 שהמאמרים מאחר הטכנית: הבחינה כאן חשובה יותר עוד אךמסויימת.
 הרבים, והמדרשים התלמודים שני פני על מפוזרים מסויים לנושאהנוגעים

 לפניו, מביאים אלא עצמה במקור לעיון התלמיד את להביא אפשרות כלאין
 על להתגבר שאין נדמה שני. מכלי דביים משוכפלה, בצויה אם בדפוסאם
 ספרי מכל למבוגרים. לימוד בחוגי ולא הרגיל הטפר' בבית לא זה,קושי
 השיעור בשעת לומד כל ביד להימצא יכולה המשנה רק שבעל-פההתורה

 מכלי עצמה המקור מן איפוא ילמד בה הנמצא החומר את ורקבקביעות,
 האגדה מספר לקוח יהיה השיעור, מבוסס עליו אשר ה"לקט" ואםראשון.
 לא הרי דומים, מאוספים או מונח( במקומו )שערכו ביאליק-רבניצקישל
 נביא אף אלא המקוריים, הספרים ראיית את הלומד מן שנמנע בלבדזו

 שלא רבים זבמקר,ם בתרגום, אלא כלשנם שלא עצמם הטאמדים אתלפניו
 טרשיות לימוד אחרת: דרך שקיימת מובן בעיבוד. המקורית-"לאכצורתם
 וכצורתן כה11ית1 המדרשים, מאחד והן התלמוד מן הן האגדה, מתוךשלימות
 את לספק יכול אינו גדול, שערכו פי על אף זה, לימוד אך יהמקורית
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 עצמט במקודות "fil~AN אין שהרי מסויימים, נושאים ללמדהצורך
 בלבד. במקורות רצוף בלימוד איפוא להסתפק ואין נושאים, לפימסודרים
 דעותיהם את בתוכו כולל הוא 1 רהב-ידיים הוא האגדה. עולם ועוד:זאת

 הערך אוחו האגדות לכל אין שנים. במאות חכמים מאות שלוהשקפותיהם
 היהדות. של עולמה בהשקפת רב- משקלן האגדות כל לא - הסמכותואותה
 אוסף סתם אינה המשנה אגדת אגדה: ללימוד כמקור חשיבות'המשנהמכאן
 החומר כמו אלא ן דעתו על. העולה את אחד כל המביעים חכמים דברישל

 אין קפדנית. בחירה פרי שבמשנה-הוא האגדי החומר גם כןההלכי,
 סמכו המשנה עורכי אשר השקפות אלא בלבד, יחידים דעות במשנהלפנינו
 ובית-דיני, רבי של הגושפנקא להם שיש וטאמרים אגדות עליהן, ידיהםאת
 כדעות נתקבלו שנה לאלפיים קרום ושזה המובחר, מן מובחר בחינתשהם

 ישראל. כל ידי עלמוסמכות
 לגבי יתרון הוא הלכה ספר ביסודה היא שהמשנה הדבר, עצם :ולבסוף
 משולבים האגדה דברי באים אבות( למסכת )פרט בה כי מתוכה. אגדהלימוד
 אחד ממקור ששתיהן כך, על כרחו בעל הלומד יעמוד כן ועל הלכה,בדברי
 מאותה שתיהן נובעות והאגדה ההלכה 1 היא אחת שבעל-פה התורהנחצבנו
 כשנמצאים בימינו, דווקא מאוד חשובה זו הכרה לשתיהן. אחד ויסודהאמונה,
 שהלומד בלבד, 11 לא אך בהלכה; ומזלזלים האגדה את נס על המרימיםרבים
 ההלכה דברי אלא לזה QT וזקוקות. לוו זו קרובות ואגדה שהלכהירגיש
 אותן החכמים. של עולמם השקפת לגילוי חשוב מקור משמשיםעצמם

 שמונחות הו הן האגדה, בדברי ביטוי לידי הבאות וההשקפותהאמונות
 ודעות השקפות של כוחן ויפה דמותן. את שעיצבו והן ההלכות שלביסודן

 שבאגדה ההשקפות כי 1 בלבד באגדה המופיעות מאלה להלכה יסודהמשמשות
 במילואם הזמנים מן במן נתגשמו אם הוא שספק אידיאלים גם לבטאיכולות
 את salpn המשפט כלומר ההלכה,. טושתתת שעליהם העקרונות ואילו-

 נשארו שלא הוא ברור העם, ושל החברה של החיים דפוסי ואת החייםצורת
 ממש של וכוחות גורמים הפכו אלא המחשבה,הערטילאיתיבלבד,.בתחום
 , " . ך " האומה.בחיי

 יכולים עולם" של ויישובו התורה "לימוד הנושא על להלן המובאיםהרבעם
 אינו שהחומר עוד, נציין דומים. נושאים על לשיעורים גם דוגמהלשמש
 בת לסדרה בו להשתמש אפשר אלא אחת, לימודית ליחידה דווקאמיועד
 הנושא את להגביל המורה יעדיף ואם שיחות. או שיעורים שלושה אושניים
 ולהסתפק'במקצתה החומר מן חלק להשמיט עליו יהיה. בלבד, אחרלשיעור
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 התורה "ת ההל מעריכים איך השאלה: לנו תשמש המוצא נקודת)1(
 ן אחרים לערכים בהשוואה זו מצוה לערר הם מיחסים חשיבות  איזו 1ולימודה

 ; במקצתם ונסתפ? ההורה, בשבח  המפליגים במשנה המאמרים הםמרובים

 התו- לימוד על : )כלומר התורה על - עומר הצולם דברים שלושהעל
 ,ן ב(. א, )אבות ! חסדים גמילות ועל הצבאת ועלרה(
 יג(. א, )אבות ! מיתה( חייב לומד שאינו )ומי חייב קטלא יליףודלא

 לימוד אם מחייבים! .שאינם בעלמא דברים התורה בשבח אלו דבריםאין
 מעשיות, מסקנות מכך להסיק יש האדם, של יטוןית חובה הואהתורה

nl~slan1 וחכמיה: "תורה לותרי  בהערכת ביותר בולט ניטזי 
 יב(. ה )אבות 1 שמים כמורא - רבךמורא

 התורה הי'רכת יל נעמוד הרברים. של רישומם ניכר בלבר  באגרה לאאך
 ההלכה. מתוך רווקאולודרים
 אשאה: בדינינאמר

 יהודה ר' .  ןי.  והירקעות השטרות  העבדים, : אונאה להם שאין דבריםאלו
 'ן ט(. ד, מציעא )בבא תורה ספר המוכר  אףאומר:

 שיקחו מופרז במחיר שהמוכרה אחרת, מהולה מכל תורה ספר נשהנהומה
 ,ן : בברייתא מובא יהודה ר' של נימוקו 1קיים

 ע"ב(. נח, מציעף )בבא ! לדמיה קץ שאין לפי - תורה ספר המוכראף
 שיש קנראה, כפי סבורים. שהם משום יהודה, ר' על חכמים חולקיםאמנם
 מעשה הספר, אותו לבין לערכה קץ שאיו רוחני, כנכס התורה ביזלהבחיז

 אף התורה מהערכך מסקנות להסיק מוכן יהודה ור' מחיר. לו שיש אומהידי

 ,ן' אונאה. ועל צדק מחיר על כשמדובר אף וממכר, מיקחלגבי
,,ן : במחלוקת כלל שנויות אינו הבאות ההלכותואילו

 לטפל הואו!חייב )כלומר! קודמת רבו רבו-של ואנדה אביואבדת
 שלימדו ורבו הוה, לעולם הביאו שאביו רבו(, אבדת בהחזרתקודם
 היו אביו:1קידמת. של חכם, אביו ואם הבא, העולט לחיי מביאוחכמה
 לטרוק( לרבו עוזר )כלומר: רבו של את מניח משאוי, נושאיו ורבואביו
 את פודה השי, בבית ורבו אביו היו אביו. של את מניח כךואחר
 ואחר אביו את פודה חכם, אביו היה ואם אביו. את פודה כך ואחררבו
,ן יא(. ב, מציעא )בבא רבו את פודהכך
 פי על ואף ן תורה  מלימוד גדול דבר לד שאיו - דבר לכל לאביו קודםרבו

 ! אביו  כבור  עלן צריף רבו כבור ואם, אב כיבוד יל ומזהירה חתרתשהתורה

 אפילו אלא בלבלרן ממון בהפסד ולא אמורים, הדברים מלבד ככבודולא
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 מבית והיוצא הוא, סכנה בחזקת השבי בבית היושב כי נפש:בפיקוח
 - בז פי על ואף הגומל. ברכת לברד החייבים מאלה אהד הואהאסורים
 את לפדות בידו סיפק אין ואם אביון את פודה כך ואחר רבו אתפודה

 נימוק פי על במשנה, שגייה טעם נאמר וכך ! בלבד רבו את פודהשניהם,
 קצת:שונה

 )הרב( קודם הרב(, מן תורה ללמוד זכה )כלומר, הרב לפני הבן זכהאם
 ! רבו בכבוד חייבין ואפיו הבן( : )כלומר שהוא מפני מקום, בכל האבאת

 - ט(. ה)כריתות
 : ביותר הנכבד וירא - אחר אדם לכל חכם תלמיד קודםוכן

 לגר, פתין לנתין, וממור לממר, ישראל לישראל, לוי ללוי, קודםכוהן
 ממזר היה אם אבל שווין. שכולן בזמן ? אימתי משוחרר. לעבדוגר

 לכוהן קודם הכת תלמיד הארץ-ממזר עם גדול וכוהן חכםהלמיד
 ח(. ג, )הוריות ! הארץ עםגדול

 קודם ה', בקהל לבוא האסור ממזר ייחוסה מבחינת ביותר הנבזהאפילו -
 ים כל המדיני-של אף הדתי-הרוחני-ולעתים ראשם גדול,לכוהן
 על מכפר לבדו והא הקדשים לקודש להיכנס דשא' לבדו שהואישראל,

 ! ישראלכל

 מוסי דברי אלוואיו
 לנהוג. אדט חייב פיה שעל היא, הלכה אלא בלבד,

 קיצוניותה! בכל התורה את החכמים הערכת בולטתכאן

 1 אלה רעות נובעות מהן אשר היסוד השקפות הן מה)2(

 .בתקופה ישראל. לעם, שניתן חוקים, ספר רק התורה א'1 חז"לבעיני
 היתה לא שלפניו מסויים, ברגע נוצרה לא היא ההיסטוריה. שלמסויימת
 הבריאה. כל של היסוד והיא היא נצחית התורה כלל.קיימת

 נברא שגו התורה(, )כלומר: חמדה כלי להם שניתן ישראלחביבין
 יד(. ג, )אבותהעולם!

 האגדה כדברי העולם. נברא ובעבורה בה י העולם לבריאת קדמההתורה
 : ב( א, רבה)בראשית
 שבעולם בנוהג הקב"ה! של אומנותו כלי הייתי אני אומרת:התורה
 מדעת אלא עצמו מרעת אותה בונה אינו פלטיו- בונה ודם בשרמלך
 )רשימות( דיפתראות אלא עצמה מדעת אותה בונה אינו והאומןאומן.

 עושה הוא היאך חדרים, עושה הוא היאך לדעת לה ישופינקסאות
 ! העולם את ובורא בתורה מביט הקב"ה היה כךפשפשים.

 אף הרי ומתמיד, מאז קיימת הזא אם כולה, הבריאה יסוד היא התורהאם
 .. : מסיני ניתנו; שלא עד ולקיימה, אותה לדעתייתכן
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 שנאמר ניתנה, שלא עד כולה התורה כל את אבינו אברהם שעשהמצינו

 מצותי משמרתי וישמר בקולי אברהם שמע אשר "עוב : ח( כה)בראשית
 'ד(. ד, )קידושין ותורתי" חקותי.

 איו ן בתורה אותו למצוא שאין דבר לך אין : נוספת מסקנה, אף נובלתמכאן
 : כולה הבריאה תכנית היא שהרי עליה, תשובה בה שאיןשאלה

 כב(. ה, )אבות ! בה דגולה בה והסוך בההפוך
 כדי בשלימותה ה' של רצונו את להבין איפוא הוא האדם שלתפקידו
 דרך לך א'ז - מקום" של "דעתו את להבין וכדי בשלימותו. לקיימושיוכל

 מסויימות מצוות לקיים חייב וכהאדם בלבד זו ולא התורה. מלימודאחרת
 לפעול - בראשיה,'! במעשה "שותף להיות עליו אלא ה', מפי עליהןשנצטוה
 ואין לעולמוי הציב שאותן המטרות, ולמען הבורא של תכניתו לפיבעולם
 הוא יודע כן אם אלא הזה, הנעלה תפקידו את למלא האדם שלביכולתו
 העולם. בבריאת הקב"ה של תכניתו היתה מהומבין,
: התורה. לימוד איפוא היא )היהודי( האדם של היסודהזבת

 ברא- במעשה "שותף להיות האדם של לתפקידו נוסף ביטוי ישנו אך)3(
 ותיקונו. העולם של יישובו למעז פעולתו :שית"
 יום עצמו ~אח אחד יום דבו את עובד בו-חורין וחציו עבד שחציומי

 עצמו ואת רבו את תיקנתם : שמאי בית להם אמרו הלל. בית דגריאחד,
 בת-חורין ; בן-חורין חציו שכבר יכול, אינו שפחה לישא : תיקנתםלא

 מטנ' אלא ! יצרה" לשבת בראה תהו "לא : 'ח( מה, )ישעיה שנאמר .. ולרביה, לסריה אלא העולם נברא לא והלא עבד. חציו שכבר אפשר,אי
 חצי על שטר וכותב בן-חוריז, אותו ועושה רבו את כופיו העולםתיקון
 ה(.ל ד, )גטין שמאי בית כדברי להורות בית-הלל וחזרודמיו.

 נלבד ורציה גפרית ולא אותו; ליישב בעולם האדם תפקיד - בראה""לשבת
 11 ולמטרה האדם כל העולם-זהו ולתקן העולם ליישב הדברים.נאמרו

 תיקון זו: למטרה מכוונות התורה מצוות כל חייה את להקדישעליו
 הדין, שבו הרגיל, מגדר יוצא מיוחד, מצב נוצר שלפעמים אלאהעולם.
 לתקלה. גורם אלא העולם תיקון לידי מביא אינו זו, מטרה סותרלכאורה,
 תיקון למען תורה, דין לבטל ואף תקנות מלתקן חז"ל נמנעו לא אלובמקרים
 )השווה בעולמו! האדם תכלית ועצם התורה כוונת עיקר כל זה שהריהעולם,
 ד(. פרק כל גטיז, במסכת העולם. "לתיקון תקנות של נוספותדוגמאות

 של וביישובו בתורה לעסוק : יסוד חובות שתי האדם על מוטלות כןאם
 : כן ועלעולם.

 מג,-ט. רבה בראשית גם עיין 1 ע"ב קיט, י ע4א י, שבת במסכת חז"ל של כלשונם2
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 סופה מלאכה עמה שאין תזרה וכל . . . ארץ דין עם תורה תלמודיפה
 ל י . ב(. ב, )אבות עוון וגוררתבטלה

 מתוך העולם- 'ביישוב לעסוק זו- מוכה של הימרתה כל על נעמודושוב

 '- ' בהלכה:עיוז

 ומפריחי בריביתי והמלווה בקושיא, המשחק : )לעדות( ה"סולין הןואלו
 להן שאין בזמן אימתי? יהודה: ר' אמר שביעית... ומוחדייונים
 ג(. ג, )סנהדרין הוא-כשריו! שלא אומנות להן יש אבל הוא, אלאאומנות

 בהבלים, עוסק אלא העולם ליישוב מוסיף שאינו עושה-מלאכה. שאינואדם
 ממנו ההלכה שוללת כן על אימון; בו לתת ואין תרבותי אדם-אינו

 המשפט, נכית כעד נאמן להיות האזרח= של היסוד :כותאת

 מן אינו ארץ- בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא )עוסק( שאינווכל
 ... ..' ' : -. . . י(: א, )קידושיןהיישוב!

 ן ע"ב( מ, )קידושין בגמרא יוחנן ר' כך עלומוסיף
.

ץ -י--' לעדות!ופסול  '-.ך .: 
-.-' 

 מפוקפקים, בדברים העוסקים' וחבריו, בקוביא המשחק רק לא כן,אם
 זה, אף אלא נאמנותם, את מפסידים וגזל, רמאות משוס בהם לחשודשאפשר

 לא ערך, של דבר בשום עוסק שאינו בלבד: אחד חטא אלא בידושאין
 אין בתורה, לעסוק דרכו שאין מי ובמיוהד, העולם, של ביישובו ולאבתודה
 ,: י . ז . המלאכה: מחובת אותולפטור
 מבשלת ומכבסת, ואופה טמנת לבעלה: עושה שהאשה מלאכותאלו

 טוחנת אחת-לא שפחה לו הכניסה המיטה. את:בנה:ומצעת ומיניקה ;.
 את מיניקה ואינה מבשלת שתיים-אינה מכבסת; ולא אופה.ולא
 ארבע- עושה.בצמר; ואינה המיטה את מצעת שלוש=אינהבנה:

 שפחות, מאה לו הכניסה אפילו אומר:.ץ;יוש"ת:בקתדראי'ר"אליעור

 גמליאל ר':שמשוו:בו  וימה. לידי "הבטלה.מניאה בצמר, לעשותכופה
 ,וציא מלאכה, מלעשות בנדר( עליה )אוסר אשתו את המדיראומר:

 ליד' מביאתה שהבטלה כתובתה, ויתן לגרש-אותה( )כלומר::,חייב''
 . ה(.. ה, )כתובותשיעמום!

- - 
.. 

:-. .,.. .-,..
 וגם תודה לימוד גם עדיפות:-אם של השאלה מתעוררת)4(,אלא-שכאן

 מותר אולי או ז שווה ערכם -האם האדם של היסודיות חובותיו הןמלאכה

 לאדם,לו
 ו לגמרי השנית את ולהזניה כלבד מהן לאתת למתמסי

 תורחי-מצוה תלמוד שהרי המלאכה, מפני לדחותזאת-התורה,. שאיןלביורי
 יישובו את ולהשאיר בלבד בתויה לעסוק מצוה אולי אך 'היא.מפורשת

 ...: בתורהז לעסוק מסוגלים שאינם לאלו עולםשל
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 שהרי: זה ההכמיה-)בשאלה של עמדתם מתבהרת לעיל האמורכבהימן
 . ', ארץ..,. דרך עם תורה תלמודיפה

 ב(. ב, בטלה,)אב1ת סופה כלאכה עמה תורה.שאיזוכל
 יז(. )שם, תורה! אין ארץ, דוד איןואם
- באלו. כיוצא מאמריםועוד
 : ע"א( כס, בקידושין )המובאת בברייתא נאמר זה עמדה מאשרת ההלכהאף,

 וללמדו אשה ולהשיאו תורה וללמדו ולפדותו למולו נבני הסבהאב
 מלמדו אומנות. את.בנו מלמד שאינו כל אומר: יהודה ר'אומנות...

 אחרת בברייתא נאמר חכמים, תלמידי כבוד של  היתרה ההדגשה כל אףועל
 , - . : ע"ב( נד,)חולין

 שעוסקין בשעה חכמים תלמידי מפני לעמוד רשאין אומנויות בעליאין
.במלאכתן.

 נופל במלאכה העוסק כבוד איןהרי

 מכבה-

 בתורה.! העוסק
 : מתורתו ולהתמגנם במלאכה לעסוק שלא חכם לתלמיד רשות שאיןובוודאי
 לחפור קרדום ולא בהם להתגדל עטרה התורה( 'דברי )את תעשםאל

 .בהם!)אבות.ד,ה(.

 הוה: העיקרוז את ההליכה מאשרתושוב
 1(. ד, )בכורות בטילין! לד11-דיני1 שכרו הנוטל.
 : בתורה העוסקים של המלאכה חובת על. שחולק מי גם נמצאאך

 בני את מלמד ואיני שבעולם אומנות כל אני מניח : אומר נהוראיר'
 ! הבא לעולם קיימת והקפן הזה בעילם משכרה אוכל שאדם תורה,אלא

 לידי או זקנה לידי או חולי לידי בא כשאדם כן, אינן אומנות כלושאר
 התורה אבל ברעב. מת .הוא הרי במלאכתה לעסוק וכול. ואינויסוריו
 ותקוה אחרית לו ונותנוו בנערותו רי מכל  משמרתו אלא כן,אינה

 יד(. ז; )קידושיןבוקנותו
 שמעון ור' ישמעאל ר, בדברי זו מחלוקת נראית ביותר הבולטתבצורתה

 . , : ע"ב( לה, )ברכות בגמרא המובאים יוחאי,בר

 )יהושע שנאמר לפי ? לזמר תלמוד מה - יד( יא, )דברים דגנך""ואספת
 ז ככתבן דברים וגר"-יכול מפיר הזה התורה ספר' ימוש "לא :, ח(א,

 ר' דברי ארץ! דרך מנהג בהו דגנך"-הנהג "ואספת לותר:תלמוד
 חרישה בשעת תורש ארם אפשר : אומר יוחאי בר  שמעון י'ישמעאל.
 בשעת ווורה, דישת בשעת ודש קצירה. בשעת וקוצר זריעה בשעתתורי

 של  רצונו  יושים בזמו.שישראל אלא עליהז תהא מההרוח-תורה
 "ועמדו : ה( סא, )ישעיה שנאמה אחרים, ידי על נעשית מלאכתןמקום,
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 עולם של ויישובו התולהלימוד

 מקום, של וצונו עזשין יעדאל שאין ונומן 1ג1'-ן צאנכם ורעוזרים

 דגנך". "ואספת : שנאמר עצמה ידי על נעשיתמלאכתן
 יוחאי בר שמעון ר' של בדרכם בחרו סגולה יהירי יק זאת שבכלאלא
 : אלו בדברים הדיוך את מסכמת )שם( הגמרא ואף נהוראי ר'ושל

 עלתה ולא יוחאי בר שמעון יר' בידן, ועלתה ישמעאל בר' עשוהרבה

 חובות שתי את הממלא .האדם איפוא: הוא החכמים רוב שלהאידיאל
 יחד. גם חולם של בתורה'וביישובו העוסקהיסוד,
 י"א( )ג, תורה תלמוד בהלכות בדבריו הרמב"ם מסכם 11 עמדתםאת

 קולעת:בצודה
-:- 

 - " ;:' י. "י'

-
 מן מלאכה.ויתפרנס יעשה ולא בתורה שיעסוק על'לבה כל.המשים

 וגרם הדת מאור וכיבה א~.התווה ובזה השם את חילל זה הרי הצדקה'.
 .בדברי ליהנות שאסוה .לסי, הבא. העולם מן חייו ונטל לעצמורעה..

 ן ""'יו: . -- .-- ': - :- .י--'. הזה. בעולםתורה

 חסידים ומידת ידיו ממעשהי מתפרנס שהוא. למי: היא גדולה מעלה -נ
 הבא, ולעולם הזה, שבעולם, וטובה כבוד זוכה-לכל ובזה היא.ראשונים

 . . .,. טוב! שכולן הכא, לעולם לך וטוב הוה, בעולם ,אשריד', לך"- וטוב. אשריד כי-האכלל .כפיך "יגיע :' ב( קכח, )תהלים :שנאמר, .ז
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